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PLAN POŁĄCZENIA
Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez
Zarządy Spółek:
1) Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim (adres: Dubowo Drugie 35, 16–400 Suwałki)
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000039888, NIP 8441806179, REGON 790333072,
o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmująca”),
oraz
2) Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krasnowolska 50, 02–849
Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000269390, NIP
5342344863, REGON 140764200, o kapitale zakładowym w wysokości 32.300.000,00 zł (dalej:
„Spółka Przejmowana”),
przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z
nich indywidualnie „Spółką”.
I.

INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000r.
Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z planowanym połączeniem Aquael sp. z o.o. z siedzibą
w Dubowie Drugim z Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.
II.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega:
1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Aquael sp. z o.o. z siedzibą w
Dubowie Drugim, jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz
2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH.
III.

SPOSÓB ŁĄCZENIA
1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia (dalej: „Połączenie”), nastąpi na podstawie
art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie
Spółek zostanie przeprowadzone:
A. w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym
Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki Przejmowanej, jak również bez zmiany umowy Spółki
Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany
umowy Spółki Przejmującej;
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B. z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z
art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy
art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.
Wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej
rozwiązanie bez likwidacji nastąpi w trybie art. 493 § 1 KSH z uwzględnieniem art. 493 § 2 KSH.
Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH:
−

Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;

−

Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania
uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, a także przekazywania
informacji w trybie art. 501 § 2 KSH;

−

Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i
2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie
przez biegłego opinii nie będzie konieczne.
2. Sukcesja

Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i
obowiązki Spółki Przejmowanej.
IV.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPŁATY

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która
stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się procedury wymiany
udziałów ani dopłat.
V.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która
stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie stosuje się zasad przyznawania
udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej.
VI.

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT V UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA
W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która
stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie ma konieczności wskazywania
dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki
Przejmującej.
VII.

PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM
SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom szczególnych praw, jednocześnie
w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych.
VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH
OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

3

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz
innych osób uczestniczących w Połączeniu.
IX.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Zgody i zezwolenia

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka
Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do
brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Skutki Połączenia
Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 KSH, na skutek Połączenia:
−

z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki
Przejmowanej;

−

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
w dniu wykreślenia z rejestru.
3. Ogłoszenie Planu Połączenia

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego
umieszczenie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Plan
Połączenia nie będzie podlegał odrębnej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Załączniki:
1.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i
Plan Połączenia;

2.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku;

3.

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku;

4.

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki
Przejmującej na dzień 31 marca 2022 roku.
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Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael
Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

Uchwała nr [01/04]
z dnia 29.04.2022 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółki Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim
ze spółką Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. (dalej jako
„Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(dalej jako „KSH”), niniejszym wyraża się zgodę na połączenie i postanawia o połączeniu Spółki ze
spółką Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS
0000039888, NIP 8441806179, REGON 790333072, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 zł
(dalej jako ”Spółka Przejmująca”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (połączenie przez przejęcie), gdzie
spółka Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną a spółka Aquael sp. z o.o. będzie
spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
załączonym do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako Załącznik
nr 1, który to plan został opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.aquael.pl w dniu
29.04.2022 r. oraz Spółki Przejmującej: www.aquael.suwalki.pl w dniu29.04.2022 r., a także został
złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „Plan Połączenia”).

§2

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia.
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§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich
niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

2

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael
Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
na dzień 31 marca 2022 roku
Ustalenie wartości majątku
spółki pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 marca 2022 r.
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki
pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Przejmowana”)
ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku, na podstawie bilansu tej
spółki sporządzonego na datę 31 marca 2022 roku, na kwotę 52.257.203,24 PLN.
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Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael
Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku
Oświadczenie o stanie księgowym
spółki pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
na dzień 31 marca 2022 r.
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd
spółki pod firmą Aquael Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka
Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 roku wynosi
jak przedstawiono poniżej w bilansie tej spółki.
Bilans został sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni
bilans roczny.

1

2

3

4

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim oraz Aquael
Janusz Jankiewicz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2022 roku

Oświadczenie o stanie księgowym
spółki pod firmą Aquael sp. z o.o.
z siedzibą w Dubowie Drugim
na dzień 31 marca 2022 r.
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd
spółki pod firmą Aquael sp. z o.o. z siedzibą w Dubowie Drugim (dalej jako „Spółka Przejmująca”)
oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2022 roku wynosi jak
przedstawiono poniżej w bilansie tej spółki.
Bilans został sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni
bilans roczny.
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